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EERSTE BLAD.
Zandvoortsche Zandkorrels.

Een gevaarlijk verkeer. Door de hellende straten is
het Jan Snijersplein als kruispunt van verschillende
straten een gevaarlijk punt voor het verkeer. De smalle
Pakveldstraat is de eenige goede toegangsweg, maar
voor 't groote autoverkeer is die straat veel te smal.

Op den hoek van Pakveldstraat en Stationstraat
komen herhaaldelijk botsingen voor. Na een paar kleine
ongevallen, die alle goed afliepen, botste deze week
weer een meisje tegen een auto, waarschijnlijk door
de steile straathelling verrast en door haar remmen
in den steek gelaten.

De chaffeur althans trof geen schuld. Het rijwiel
werd in elkaar gereden.

We willen duidelijk zeggen, dat het niet in onze
bedoeling ligt Kaarseladeveer een spaak in het wiel te
steken. We begrijpen heel goed, dat als men ver-
gunning heeft verkregen om een garage aan het Jan
Snijersplein te bouwen, dat men er dan ook met een
auto naar toe zal moeten kunnen rijden.

Misschien kan er een verkeersagent geplaatst worden?

Er wordt even gebeld. In de Diaconiehuisstraat reed
een auto tegen de woning van den heer Hollenberg.
Deur en raam werden beschadigd.

Cabaret - Artistique

„Monopole''- Zandvoorf
D A N C I N G

De bekende JAZZ-PLAYERS Orchest

The Famous Merry Boys
met dan bekenden Mumorist

Drummer Beerke.

Eiken avond optreden van het bekende
Danspaar

LEONARDO DflRDV
en zijn partner

HflNNA HOMflN.
Zaterdags en Zondags APACHEN DANS.

De Engelsche Danseressen uit de Flora
Revue, A'dam.

The 8 PALACE BELLS
van Jenny Robbins, Londen.

THOLEN ën"VAN LIER
met geheel nieuwe nummers.

Bij slecht weer Bioscoop met kinderfilms,
daarna dansen met surprices.

Rijwielen en Motoren
Om vertragingen in

onze afhaaldienst te
voorkomen, verzoeken
wij onze geachte cliën-
tèle beleefd, voor de
afd. reparat ie op te
bellen Telef. 18. Door
deskundigen voldoende
personeel zijn wij steeds
in staat, de aan ons toe-
vertrouwde reparatiën
denzelfden dag weder
af te leveren.

„HetGazelleHuis"
C. VAN DE GEER,

6r. Krocht - Telef. 18

eoflsoiensïofiieningen.
Kerkdienst.

Zondag 26 Juli 1925.
Ned. Hervormde Kerk, v.m.

10 uur, Ds. Straatsma.
Oeref. Kerk, (Brederodestr.),
v.m. 10 u. Ds. H. C. v. d.
Brink; n.m. 5 u. id.
Kerkelijke Kring, (Brugstr.),
v.m. 10 u. Ds. N. Padt.
Kath. Kerk, v.m. 7.30 Vroeg-
mis; v.m. 10 uur, H.H. Mis;
n.m. 3 uur Vesper.

Buin moppen"
Hoe minder de vrouw be-
veelt, hoe meer de man ge-
hoorzaamt.
Ijvert niet tegen elkander,
maar ijvert met elkander.
Veroordeel nooit, wat ge
niet kent.

In glas getrapt. Zondag verwonde een knaapje zich
zoo ernstig aan een glasscherf, die in het zand van
het strand verborgen was, dat heel noodig doktershulp
moest worden ingeroepen.

De Nieuwmarkt na marktdag ziet er soms nog ge-
zelliger uit dan ons strand na een drukken dag.

Papiermanden plaatsen durven we niet aan te raden,
een beroep op het publiek zal bij zoo'n massa ook
niet veel helpen. Zou ons strand niet nu en dan eens
schoongemaakt kunnen worden, zooals dat in de dreven
van Haarlem ook wel gebeurt?

Onze bezoekers van het strand zouden dan misschien
een beetje meer zorg aan hun bagageafval besteden
en niet roekeloss de oorzaak zijn, dat het genoegen
van anderen werd bedorven.

Nog altijd zijn er menschen, wier naastenliefde niet
verder gaat dan hun eigen ik of die denken, dat ze
alleen op de wereld zijn.

De Kampeerbelasting. De verordening, regelende de
verschuldigde belastingen voor het opslaan en be-
wonen van een tent aan het vrije strand, is Koninklijk
goedgekeurd. Zaterdag is ze reeds in werking getreden.

Dominicaner Bier
(Ull̂ flBliljiMiHÎ 'HftPiBIV Ĵ**'̂ ^

AHeen verkrijgbaar bij:

Jac. P. Tillernans,
Teief. 23. Oranjestraat 5 Tcief. 23.
Aan huis bezorgd 20 et. per halve flesch.

GE55OIMD SA4AKEUUIK.

MAISON „DE NOUVEAUTÉ"
HALTESTRAAT No. 3

... SPECIALITEIT IN =====

Heeren-Mode-Artikelen en
Dames-Handwerken.

n
Horiogerie „Précision"

HALTESTRAAT 29b - TEL. 286.
Aangewezen adres voor alle soorten Uarwerta
«•O Rcparatlün aan uurwerken met 1 l»ar

«arantic. GOUD - ZILVEEÏ - BRUTEN
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ZANDVOORT.
Artistiek leider LOUIS DE VRIES.

ZATERDAG 25 JULI 1925
des avonds 8 utir

O p e n l n gs Voo rste! I ï n g

26 JuK des namiddags te 3 uur
Zondag 26 Jul: des avonds te 8 uur
Dinsdag 28 Juii des avonds te 8 uur
Vrijdag 33 Juli des avonds te 8 uur

<t

Drama in 3 bedii jven van Dr. JAN WALCH

rfpeienden:
Ish Knrioih . . . . LOUIS DE VRIES

Maria van Magdala . . . . Marie Hamel
Haar vader Tempelwachter. Maurits Parser
Kajafas Louis van Gasteren
De overpnester Abraham. . Folkert Kramer
Ezecluel, een man uit liet volk Plulip de Vries

2 Dienstmaagden v. Kajafas j ̂  ̂ ^

2 Christenen j ̂ LSrghegge

Dienaren van Kajafas Hein Harms
Jan Grader

Romeinsche soldaten - Apostelen - Krijgsknechten

Costumes v/d fa. HELSLOOT; Kapwerk LIJDE8DORF.

53
één

Piaaisbesprekiru' Si£arenmagaz.„CORONA",
'9, Sigarr rirr.agKZ. H. \VEBBHR,

Kaltest raat 28a Zundvoort, dtn gcheelen dag.

üSSSE&sssszzs&ssas&i

Haarlem - SScfaoten.

J. KOR
GROOTt: KROCHT 36

Telefoon 355.

Soijboonen-
molens

l gaats f 2.—
2 gaats f 2.50

FRAENKEL en KIMMEL
T A N D A R T S

houdt preekuren te Zandvoore iederen MAANDAG-
en WOENSDAGAVOND van 8-10 uur voor het ver-
r ichten van alle voorkomende tandheelkunde en tand-
techniek Abso luu t pijnloos t rekken van tand of kies
f i 50. Knnst landen vanaf f 2 5 0 per tand. Volledige
gebitten met inbegrip van pijnloos trekken vanaf f 60-.
Vul l ingen in cement, porcelein, zilver en goud.

Reparaliën in een dag gereed.
15 Koninginneweg 15 - Zandvoort.

Interpellatie over de Politie. De heer Bramson heeft
de volgende vragen gesteld om in de eerstvolgende
raadsvergadering openbaar te behandelen.

1. Of het waar is, dat de Alg. Ned. Politie Bond
aan de Voorz. van het georganiseerd overleg een ver-
gadering heeft aangevraagd;

2 Of het waar is, dat genoemde Voorz. dit verzoek
heeft afgewezen met het motief, dat er geen gelegen-
heid is voor vergaderen;

3. Of het den Voorz. bekend is, dat art. 9 der
Instructie niets te maken heeft met het Pol. personeel;

4. Achten B. en W. het niet ongemotiveerd om een
aangevraagde vergadering door een organisatie te
weigeren?;

5. Of het niet in het belang der gemeente geacht
wordt, dat het instituut Georganiseerd Overleg wordt
erkend en er de volle medewerking aan wordt verleend?

De voorgeschiedenis van dezen interpellatie schuilt
in den arbeid van de raadscommissie, ingesteld om
bezuiniging bij de politie te verkrijgen.

Deze commissie vond haar taak reeds afgedaan voor
ze begon, door de maatregelen, die als besluiten reeds
genomen waren. Ze is echter niet op den Zandvoort-
schen rommelzolder gebracht, maar zal bij de be-
grooting 1926 nog eens uit den hoek komen.

De genomen maatregelen hadden echter niet de in-
sternming van de manschappen, die niet aan de ver-
schillende besprekingen hebben deelgenomen en dus
hun wenschen en meening, dat er wel bezuinigd kon
worden en goede veranderingen konden worden aan-
gebracht. niet naar voren hadden kunnen brengen.

Het doel van de vragen van den heer Bramson zal
wel zijn te trachten de manschappen ook zeggenschap
te geven, als er besprekingen worden gevoerd, daarbij
gebruik makend van het instituut georganiseerd overleg.

Duinbrand, Eén kleine vonk, één dorre halm, één
vlammerje. Dra een springend en lekkend legertje van
honderden vuurduiveltjes, die van dorrend sprietje op
dood takje trippen en met een snelheid en vlugheid
als van kleine, levenslustige vuurkaboutertjes

Een zeer ernstige duinbrand woedde Maandagmor-
gen even na het voorbijgaan van de trein van 10 uur
langs de spoorbaan in het gedeelte „Bosch en Duin".
De vermoedelijke oorzaak schuilt dus in een vonk uit
de locomotief.

Hoog sloegen de vlammen uit en grepen zelfs de
boomstammen en boomkruinen aan in dit dichibe-
boschte duingedeelte.

De jachtopziener Bol, die gewaarschuwd was, stond
alleen voor dit reusachtig vuur. Toch begon hij zijn
blusschingswerk Later kwamen Cees van Duyn en
Fokkens, de gemeente opzichter, hem helpen.

Materiaal ontbrak, ook een drietal agenten kwam
hulp bieden, de heeren Huis in 't Veld, E. Smit en
Zwitser, maar ook zij hadden geen materiaal bij zich.

Met takken heeft men het vuur toen moeten be-
strijden. Na een paar uur van hard werken was het
gevaar bedwongen. De mannen en ook een viertal
knapen die geholpen hadden waren verbrand en ver-
schroeid, zoo heet sloegen de vlammen ui t

Er is veel schade aan 't wild toegebracht, veel
konijnen en fazanten zijn verbrand, terwijl ook veel
duinvogels het leven lieten, verzengde lichamen en
lichaampjes lagen overal tusschen de verkoolde bosschen

Ongeveer 15000 M2 is weer afgebrand, waaronder
1000 M2 bosch. Het eigendom behoort aan Jhr. Quarles
van Ufford.

Een moderne Toriador. Op het Kerkplein reed een
winkeliersbediende met zoo'n vaart tegen een hond, dat
de ingewanden uit het lichaam puilden De hond moest
worden afgemaakt.

Rijen in een wagentje. Op den Hoogeweg werd een
bakje aangereden door een „car". Een der achter-
wielen werd versplinterd, zoodat het uit was met het
plezienijden. Met veel moeite heeft men het gebroken
voertuig bij een stalhouder binnen gekregen.

Van het rechte pad af. Op den Koninginneweg reed
een auto tegen een paal van de electrische lichtge-
leiding. Daar de paal bijna afgebroken en de draden
daardoor gevaar zouden veroorzaken, werden er direct
maatregelen genomen om de schade te herstellen.

Alle BADGASTEN
laten hun Schoenwerk

repareeren bij

J, VAN DUIJN
69. ZEESTRAAT 69.
Sterk. Net. Billijk.

Melkinriefiiing

Haltestraat 46»
Telefoon 87.

Alle artikelen van
„NUTRICIA"

voor kindervoeding verkrijgbaar

Sanif.-Techn. Bureau

P. K. Glazer
Potgiefersfraat 22

Aanleg voor:
GAS- en WATERLEIDING en
WARMWATER -VOORZIENING.

V. C. DE MÜNCK
Tandarts

Kostveriorenstraat 62.
Spreekuren:

Woensdags 7—8 uur n.m ,
Zaterdags 2—4 uur n m.

ADVOCAAT
wan WIJNAND FOCKINK,

IS DE FIJNSTE,
Per flesch f 2.90.

C. SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

Tj+ Aukema
Dames- en Heerenkapper
Parfumeriën en
Toiletartikelen

Tramstraat 11 - Tel. 323-,

Uw adres voor

Fiine umnuiaren,
comestibies

en Hdenfersuiaren
is J. G. NIJHUIS,
Groote Krocht 32.

'^i^smsgKassssassssmaam

„De Wolbaai"
SCHOOLPLEIN 2.

Zeer goedkoope Bad-
cosfumes, Badmutser].

Deze week voordeelige
aanbieding van

KOUSEN en SOKKEN.
Alle soorten WOL voorradig.

W. PAAP
Kerkstraat 13 - Tel. 23S.
VÏSCHHANDEL.
Is het adres voor Badgasten.

Alle soorten Visch, Zuur
en Visch in blik.

Nieuwe Haring 6 cent.
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TWEEDE BLAD.

r*}'

Slip. Nou, wat een weertje hé.
Slap. Kerel, je zou zeggen, bij zoo'n zomertje

moest Zandvoort te klein zijn.*
Slip. Nou, 't is toch effe druk. Mot je eens zien

wat er met trein en tram mee komt.
Slap. Mot je zien, wat een koffertjes of ze dragen.
Slip. Wat zou dat?
Slap. Wel man daar zit van alles in, wat ze zoo'n

dag noodig hebben. Wat verkoopt de Zandvoorter
aan die?

Slip. Dat is wel waar, maar ze zullen ook nog
wel een paar dubbeltjes in d'r beurs hebben en die
dansen er uit met dit weertje, dat verzeker ik je.

Slap. 't Is ook wat een paar kale dubbeltjes.
Slip. Zie je jongen, dat is nou weer een idee,

dat ik ondanks onze vriendschap, nooit met je zal
deelen. Ik zeg maar zoo, de tijd van de groote geld-
wegsmijting is nu voorbij. Let nu 'op de kleintjes.

Slap. Je houdt er niks van over en dan al je
moeite nog toe.

Slip. Zou jij dan liever de oorlogsjaren terug
hebben? Man, hou asjeblieft op Nu na jaren kom je
te hoorcn van thee, van suiker, van mee!, van ham,
van petroleum en groene zeep. We kregen grof geld,
maar wat was 't aan de andere kant? Als je niet in
't voorste gelid stond, dan greep je overal naast.

• Slap. Dat doe je nu ook.
Slip. Kwaje rakker, dat is niet. 't Is een over-

gangstoestand, bemoeilijkt door de hooge prijzen, waar-
voor velen gehuurd hebben. Maar 't komt terecht.

Je zult zien, dat een groei van onderop, maar dan
door en voor allen, beter is, dan een plannetje van
enkele hooge oomes op een papiertje.

Slap. Zelf zeggen hoe we het willen hebben?
Slip. Waarom niet. 't Zou toch wel eens tijd wor-

den niet? Jarenlang wordt je met een kluitje in het
riet gestuurd.

Slap. Als je maar dokt.
Een gemeentelijke melkinrichting.
Met de gemeente ontvanger als directeur.
Een douche inrichting.
Met een controleur als bedrijsleider.
Een gemeentelijke Jan Pleziersdienst?

Slip.
Slap.
Slip.
Slap.
Slip.

Slap. Wat zeg je?
S l ip . Ja, een wagentje vol onnoodig materiaal op

kantoor en kantoortjes gebied.
Slap. Een enkele reis rondom de wereld en als

beveiliging der Zandvoortsche belangen een escorte
van een achttal, prachtig in uniform.

Slip. Tamboermajoor voorop.
Slap. 't Zou eens te zien zijn, hoeveel percenten

dat op je belastingbiljet zou geven in mindering.
S l i p . Ja, door salaris en het stand ophouden dubbel
Slap. Je denkt zeker, dat groote heeren graag

groot doen?
S l ip . En dikke heeren graag dik.
Slap. Ze denken zeker altijd nog, dat we in de

o'weëerstijd zitten. Mot je weten wat je zelf al min-
deren moet. Dat is niks erg . . .

Sl ip. Als anders ook maar rekening er mede ge-
houden wordt.

Slap. 't Is toch ook ten voordeele van onze eigen
centen.

Slip. Je weet het hé, 't is goed riemen snijden
van een andermans leer.

Slap. En toch zeg ik je, er wordt aan gewerkt.
Slip. Geloof je?
Slap. Vast en zeker, ik zal de verkiezingsblaadjes

van de vorige maal nog eens opzoeken, 't Is een
kwitantie, die nu wel eens aangeboden mag worden.

Zandvoortsche Zandkorrels.
„Monopole". Een werkelijk cabaret-programma geeft

„Monopole" thans. Wie werkelijk ontspanning wil ge-
nieten, kan niet anders kiezen voor zijn avond als
„Monopole". Niet alleen dat de gemoderniseerde zaal
een schitterenden indruk maakt, een fantastische aan-
blik geeft in het wisselend licht der reflectors, maar
in „Monopole" spreekt uit elk onderdeel, die deze
cabaret tot de voornaamste maakt in ons baddorp,
het organisatie talent vande H. H. Weilersen Beverdam.

Zij hebben getracht Zandvoort een Cabaret te geven
als de beste der wereldsteden. Verleden jaar hebben
ze na het seizoen de plannen ontworpen. Wat Zand-
voort beloofde als badplaats wisten ze na dat jaar.
Wat een Cabaret kan geven, mits onder goede leiding,
dat wilden ze laten zien bij de uitvoeiing van hunne
moderniseering.

Schitterend is dit geslaagd. Met een tweetal zulke
serieuze en ernstig willende exploitanten als de H.H.
Weilers en Beverdam moet „Monopole" slagen als de
verzamelplaats voor de chique, uitgaande wereld.

Met zulke serieuze exploitanten, die werkelijk een
revue-programma geven, moet ons baddorp in ,,Mono-
pole" een middelpunt van het badleven bezitten.

Het programma van «Monopole" is schitterend. Wie
zijn avond goed wil besteden, zoo hij het moderne
van het badleven verkiest, kan niet anders of steeds
zal „Monopole" de plaats zijn, waar de stemming geeft,
wat het programma belooft.

Koopt .bij Uw Dorpsgenoofen.
Dit komt U zelf ten goede.

Ik zeg U:
Adverteert in

„Zee en Duin"
en U heeft

succes!

„MULURlF"
STRANDWEQ 14-16-!8

ZAMDVOORTT.

MUSEÜMZALEN.
Moderne Schilderkunst.

Internation. Beeldhouwwerk
Japansche Kunst

Chineesche Bionzcn.

Zandvoorts
Zee en Strand Museum.

Zee- en Duinvogels.
Schelpen en Wieren.

Verzeker nu
Uw Rijwiel tegen
diefstal, brand- en
transportschade.

ZEER LAGE PREMIE.
Vraagt nog heden ons

uitvoerig prospectus.

Woningbureau
„Zee en Duin".

FEUILLETON.

Stellajinska.
Vrij naar het Russisch v. Iwanowo Lowozjap

door Hennij van der Meer.

2)
Strand

Beschut door den blokkenden havendam
lag daar beneden het havengedeelte de breede
zandstrook.

Langzaam en traag rolden de golven zich
in sierlijke golfplooing, vlak terugschuivend
onder schelpengeschuur tot daar, waar de
nieuwe zeegolf als in bruidsomarming de
vlakke kalmte ophief en het bruisend schuim
als een schuivende laag van bloesembladeren
blank het ontmoeten dekte.

Weinig zag men hier van de zwarte zwoe-
gende drukte van het havenbedrijf daar aan
de andere zijde van den muur.

Verborgen door den zwaren muur van den
havendam, verscholen achter de hoog op-
rijzende pakhuizen, die weer op hun beurt
verborgen werden door den dicht begroei-
den heuveluitlooper van de bcrgenrij, daar
in de blauwe verte, scheen het strand een
ander werelddeel ver en ver van het werkers
en zwoegersleven, daar aan den breeden
havenkant.

Dat er in den grond van de zaak weinig
was veranderd, dat de bederfbrengende kiem
nog in vollen levenskracht zich in de ver-
spreide raden had vastgelegd, bewees wel
het groote verschil tusschen de beide zijden
van den havendam.

Hier lamme luiheid, genietend van de
weelde en den overvloed.

Daar arbeid en werk, een vergaren van
kracht in knuisten en vuisten, die eenmaal
weer verpletterend zouden neermokeren.

Hier een vadsigheid, leidend tot een ten
gronde gaan. Feitelijk niet eens den slag
meer waard, die later weer zou worden

toegediend.
Want wel was er veel veranderd 111 de

omverwerping van het bestaande, maar zelfs
in de meest bloedige oogenblikken had de
zelfzucht van eigen bestaan met haar lu ie
leegheid zich weten vast te klampen aan
de regeerders van den dag.

Onbekend met de door hen bestreden
overdaad, onbekend met de macht van de
zelfzucht, hadden ze er graag gegrepen naar
de zoo lang verachtte misstanden en de
lamlendigheidsuitwerking had ook hen ver-
meesterd.

Eerst was het brute kracht en even bruut
geweld Maar de verscholen slooperskracht
der geldmachten, hadden zich weten aan
te passen op het juiste oogenblik

Zoo was er slechts een verschuiving, een
schijnbare gelijkmaking, 't Was slechts het
verzetten van de wijzers der eeuwigheid,
geen verandering. Geen verbetering.

Neen, verbetering was het zeker niet , dat
zij, die zich geroepen en verkozen zagen
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BURGERLIJKE STAND.

Geboren: Jacob, z. van j. Groenewegen B. Rippen;
Elias Johannes Antonius, z. v. J. Keur en L. A. Krollart;
Hendricus Petrus Johannes, z v, G. W. Vleeschouwer
en C. M. v. Deursen.

Ondertrouwd: M v. Praag en I. v. d. Bijl, Kost-
verlorenstraat 1.

Overleden: Louis Corinth, 66 jaar, wonend te Berlijn.

AANGEKOMEN PERSONEN.

M. J. Abbenhues, Hulsmanstraat 14.
Wed. Klaas Compaan, Zandvoortschelaan l,
J. L. van de Wal, Boul. Barnaart 5.!
Wed. Wilken-Tiinmer, Zandvoortschelaan 145.
J. W. A. H. Verburgt, Swaluestraat 1.
J. A. de Pauw, Zuiderstraat 1.
A. Ewoldt, Brederodestraat 46.
Mevr. Moerdijk-van Eyk, Oranjestraat 15a.
J. Heger, Dr. Mezgerstraat 90.

Van verre en van nabij.

Uit de Mijnen, In Engeland is een conflict aan de
mijnen ontstaan. De arbeiders trachten samenwerking
te verkrijgen met de transport en spoorwegarbeiders.

Belgische Metaalindustrie. Ook in België is een con-
flict uitgebroken en wel in de Metaalindustrie. Een
60.000 arbeiders zijn bij de staking betrokken. Het
getal breidt zich nog steeds uit.

In Australië staken de Zeelieden. De transport-
arbeiders symphatiseeren met deze staking. Reeds om-
vat deze beweging een 20.000-tal zeelieden.

In Amsterdam is de Amsterdamsche Jonge Mannen
Vereeniging eigenaresse geworden van het bekende
„Atlanta terrein". Er zal een nieuw gebouw verrijzen.

De Rijwielbclasting bracht over dit jaar tot nu toe
ƒ6.258.000 op.

De Koningin komt 28 Augustus in Haarlem.

In den Haag zijn twee knaapjes van 7 en 8 jaar
bij het oversteken van een straat, door een auto over-
reden en gedood.

Te Noordwijkerhout sloeg een autobus met Katwijk-
sche visschers over den kop. Verscheidene visschers
werden hierbij ernstig gewond.

De Doodstraf blijft in Pruisen gehandhaafd.

In Marokko woedt de Rif-oorlog met onverminderde
kracht. Men zegt dat wit van zwart wint.

Het Noordzeekanaal zal verbreed worden. Voor de
scheepvaart te Amsterdam van het grootste belang.

Maar ook misschien voor de werkverschaffing voor
de plaatsen in de omgeving.

Twee verloofden te Brighton bouwen zelf hun huwe-
lijksnestje.

Streng denkt men in Amerika op te treden tegen
de dranksmokkelaars onder de ambtenaren. Schrik-
barend groot schijnt de omkooping te zijn.

Over het resultaat van „droog" Amerika schijnt men
tevreden te zijn.

Louis Corinth een bekend Duitsch Schilder is alhier
overleden. Het stoffelijk overschot is naar Berlijn over-
gebracht.

In Zuid Limburg heerscht weer de cholera onder
de kippen.

In de Engelsche Wolindustrie omvat de uitsluiting
ongeveer 300.000 arbeiders.

Lou Bandy, een humorist, ook op ons baddorp be-
kend, heeft te Vlissingen een dame, die zich te ver
in zee gewaagd had, gered. De verdiensten van een
humorist zijn zeker nooit beter toegepast in de levens-
praktijk.

In Berlijn wijst de thermometer 93° F. in de schaduw
Gelukkig hebben wij in Zandvoort ons strand.

Een oorlogschip van de Argentijnsche regeerin^ is
in de lucht gevlogen. Speelgoed kan ook gevaarlijk
worden al is het bij een spelletje.

Met 39-2b stemmen hebben Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland besloten f 100000 subsidie te ver-
leenen aan het Ned. Olympisch Comité.

In China wordt een zeer strenge Engelsche boycot
uitgevoerd. Ook de Japansche waren staan op de
zwarte lijst.

Bij een jacht op een tweetal verdachte individuen
te Ooltgensplaat, waaraan bijna de geheele bevolking
deel nam, is het tweetal eindelijk' gevangen.

Op de Uitgeester Kermis is een kermisganger bij
een ruzie om een meisje doodgestoken.

Boven Londen brengen zware onweders van hevige
slagregens vergezeld een welkome verandering in de
gloeihitte, waarmede de stad geteisterd werd.

In Amerika heeft men in het zuiden van Ontario
nieuwe goudvelden ontdekt. Duizenden, lijdende aan
goudkoorts, trekken op de plaats af om genezing te
zoeken.

Op de Lunenburgerheide is een heidebrand uitge-
broken, waardoor vier dorpen bedreigd werden.

De Zandvoortsche duinen zijn ook brandbaar op het
oogenblik. Wil om je lucifers, sigaren en sigaretten
denken.

Bij het Scheveningsche vuurwerk vervoerde de Haag-
sche Tramweg Maatschappij 80.000 passagiers en de
Hollandsche Stoomtram 13.000 personen.

Zou zoo iets wat kunnen leeren aan Zandvoort.
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tot de groote en moeilijke taak van volks-
leiders, van de brengers der nieuwe toe-
komst, zich voor de heiligheid van hun zaak
spietsten aan de zelfde wapens, die ze een-
maal den tegenstanders van wat ze maat-
schappij en orde noemde, in het lichaam
hadden gedreven.

Alleen, 't proces was nu sneller, zou
spoediger voltrokken worden. Het kon en
moest spoediger keeren, dat vreeselijke van
bloed en rook. Want de afstand was kleiner
geworden, dat had de ommekeering gebracht.
De botsingskracht zou heviger en grooter
zijn. Dan.

Nu was het alleen een verschuiving. Een
kleine verandering, waarvan zij, de nieuwe
regeerders en machthebbers het gemis niet
voelden, omdat ze het nooit hadden gekend
en begrepen.

Het was de echte adel, de levensadel,
wel als in pantsering bekneld door voor-
oordeel van geboorte en stand, maar toch
bewaard door de afzondering, waarin ze
zich geplaatst zag in eeuwen en eeuwen
lange afstand.

Wat wisten ze er van, de nieuwe macht-
hebbers van het heden?

Ja, vooral die machthebbers. Wat ver-
hieven ze zich in hun waanijver op het
nieuwe, waar zij de dragers van werden.
Niet de brengers van een nieuwe toekomst
neen de handhavers van het oude, maar in
goorder handen, bekrompener geesten en
in bestialen omhulsel.

Er was nog een muur, een basaltmuur,
tusschen de werkers aan haven en dok,
tusschen de zwoegers aan gene zijde en
tusschen de parasieten der nieuwe wereld-
orde aan deze. Er was geen verschil nog
met vroeger, hoogstens een verandering.

Maar die kleine verandering werd geheel
verzwolgen in den stroom der banaalheid,
der lage, geopenbaarde lust en hartstocht-
verlangens, die openlijker dan ooit te voren,
het duurst veroverde goed schenen, dat
ommekeer gebracht had. Dat havenvolk, wat
wisten ze er van?

Was hun arbeid niet even hard en lang?
Was hun taak niet even zwaar en moeilijk?
Was-hun loon niet even klein en hun zorg

niet even groot?
Dat havenvolk, wat wisten ze ervan?
Wat wisten ze, dat daar beneden aan het

blanke stranddeel weer dezelfde toestanden
waren teruggekeerd.

Wat wisten ze er van, dat- weer even
geslempt werd en gebrast als vroeger.

Wat wisten ze er van, dat daar weerhde
nachtfeesten in eere werden hersteld, lager,
gemeener, brutaler dan vroeger.

Wat wisten ze ervan, dat weer hun geld,
door zwoegen verdiend en vergaard, daar
werd verbrast en verzwierd in telkens druk-
ker, maar ook lager feestgenot.

Als vroeger.
Maar brutaler, leeger en helscher.
Wat wisten ze er van, die werkers en

zwoegers. In slaap gesust door den vrïj-
heidszang, maar even zwaar gedrukt en-even
zwaar gebukt onder den lastketen der slavernij
als vroeger.

De vrijheidsslavernij.
Niet door de machten der hoogere goxren,

hen opgelegd maar bij de duivelsthe machts-
wellust der nieuwe regeerders.

(Wordt vervolgd).
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Banketbakkerij „SYTS
BOTERKOEK, WEEN ER PU NT en andere soorten koekjes.

STRTel. 326. e!

Net Dienstmeisje
gevraagd voor dag en nacht
bij VAN KOLLUM, v Speijk-
straat No. 9.

Loopjongen
Brieven onder letter D. aan
het Bureau van dit Blad.

Ben nette flinke

Loopjongen
gevraagd.

Flink salaris.
Aan te melden bij E. BLUYS
Hoogeweg 70.

JONGE

HERDERSHONDEil
ie hoop aangeboden.
7 weken oud.

Adres te bevragen Woning-
bureau „Zee en Du in" ,
Kostverlorenstraat 61.

Badgasten,
welke tijdelijk hier

vertoeven en
gaarne wekelijks
ons blad wenschen
te ontvangen, kun-
nen dit onder kruis-

band bekomen
tegen 25 cent per
maand.
Aanvragen aan de Re-
dactie van dit Blad.

C FRAY
SIQARENMAQAZIJN

Gr, Krocht 26,
TEL. 310.

RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
en Tabak.

BADGASTEN
Een door de zon-
verbrande of ver-
schroeide huid,
verzacht en ge-
neest men met

PÜROL

De hittegolf. Wegens de hooge temperatuur kregen
de scholen in het middaguur vrijaf. Het brandende
zonnetje bracht de thermometer over de 100 graden.
Dan een zeewindje en 't is je fijnste Zandvoortsche
badweer.

Noorsche Studenten. De tentenstad telde onder haar
burgers deze week een zestal Noorsche Studenten.

Het doel van de reis is Parijs en het grootste deel
van de tocht wordt per fiets gemaakt.

Over de Grens. Een vreemdelinge is als ongewenschte
gast over de grens teruggebracht.

Zonder rijbewijs. Tegen een zeventienjarige bestuur-
der van een auto is proces-verbaal opgemaakt wegens
het rijden zonder rijbewijs.

Aanvulling personeel. Tot tijdelijke agent van politie
alhier is benoemd de heer G Aartsen van Bloemen-
daal. Het corps is nu weer op volle sterkte.

Ijk en herijk. In het gymnastieklokaal van school
B. zal de jaarlijksche ijk en herijk plaats hebben.

Op 13 Augustus voor belanghebbenden wonende in
Koningstraat, Pakveldstraat, Haltestraat, Kerkstraat en
Kerkplein;
Op 14 Augustus voor die van Swaluestraat, Rozenobel-
straat, Diaconiehuisstraat, Schelpenplein, Stationsstraat,
Krocht, Spoorstraat en Bakkerstraat;

Op 17 Augustus voor het overige deel der gemeente
De maten en gewichten moeten zindelijk en roestvrij
worden ingeleverd.

De vroolijke keuken. Een bezoeker van een café aan
het Stationsplein organiseerde een vroolijke keuken
met bierglazen. Natuurlijk werd politiehulp ingeroepen
om aan die grappeninakerij spoedig een eind te maken.

Met den dood bedreigd. Dat het vreedzame beroep
van strandfotograaf ook zijn zeer gevaarlijke zijde heeft
ondervond een cameraman toen hij van een bezoeker
een strandkiek had gemaakt. Hem werd toen aange-
boden „om hem even dood te steken!" Natuurlijk was
deze aanbieder van een enkele reisbiljet naar de onbe-
kende velden der eeuwigheid boven zijn bier of te wel
theewater, zoodat het geval alleen bij 't aanbod bleef,
vraag was er niet naar.

Een dakaap. Een huisknecht in een hotel was ont-
slagvr en op straat gezet. Dat gebeurt meer in de
hitte van het seizoen.

Langs een weg, die zeker meer bewandeld was, al
noemen we het niet de meest begaanbare paden, langs
de pijpen en goten van het dak, wist hij des avonds
zijn kamertje weer te bereiken. Daar hij op verzoek
van den eigenaar het vertrek nietwilde verlaten, moest
de politie hem er af halen.

Hij werd toen in het bureau opgeborgen.

Zondvoortsche Reddings Brigade. De Z. R. B. hield
Donderdag een demonstratie aan het strand in samen-
werking met Bloemendaalsche en Haarlemsche leden
der R. B.

Met koopwaar uit Tegen een aantal kooplieden, die
zonder ventvergunning aan het strand hun koopwaar
aan den man trachten te brengen, is proces-verbaal
opgemaakt. De koopwaar werd in beslag genomen.

OPTEERT m JEE ER DUIT
SUCCES UERZEKERD.

Uw kleermaker voor het oppersen,
repareeren, enz. van Uw kleeren is

ANTON SMITS,
Tel. 68 - HOOG1EWE£5 - Tel. 68

Wol Gabardine Regenmantels
ï 23S.— era f 3S.— .

EERSTE KLASSE MAATWERK

J
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GROOTE KROCHT 34
Bekend billijkst en coulantste adres.

Ontvanger) rechtstreeks uit Japan de leuke

Japansc^e Vliegers.
LUCHTBALLONS van 11/2 M lang.

Groote sorïeerürsè

STRANDARTIKELEN.
Strandbrillen in groote verscheidenheid.

Wij verkoopen alleen „Wilsscn Goggles".

FORENSEN VEREENIGING ZANDVOORT.
Opgericht 11 December 1922.

De Vereeniging stelt zich ten doel de behartiging
van de belangen der Zandvoortsche Forcnstri, met
alle wettige middelen. (Art. 4 Statuten).

C o n t r i b u t i e f2.50 per jaar. Tweede en volgende
leden uit één gezin betalen de halve contributie
(Art. 5 H. R.)

Het Dagelijksch Bestuur: H. J VIETS, Voorz v
Speykstr. 4; P. H. HAPPEE, Secr., Kostverl straat 78;
C. O. STOEPMAN, w.n. Penningm., Kostverl straat 51

= TECHNISCH BUREAU
Z. J. LEEN i

Gas, Sanitair en Electriciteit op elk f
gebied onder garantie. kl

LADEN en REPAREEREN van ACCUMULATOREN. ft

Burg. Engelbertstr. 9 - TeleL 10L l
:S (̂s^@ (̂s (̂!?®S )̂'s«:Sgï5)!s;'i)@:53©@

„De Vischhal" van T. Molenaar
Tel. 353 - HALTESTRAAT 45 - Tel. 353
is het eenigst goede adres voor heerlijke
Versche, Gerookte, Gedroogde
« en Geconserveerde Visch. «
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Het oudste en beste adres voor

is de AMSfF.RÜAMSCME VUiE?CH!1AL.
Tel. 32fi Smedestraat 19 Tel
- BEZORGING ZONDER P^IJSVERHOOGING. ~

Aanbevelend, A. v. d. WEERE*.

GIN O-vloeibaar
HELfOS-Poeder

Beiden verdelgers voor alle onrein.
Pracht desinfectie middelen.

Chemicaliëahandel „DE PHARMACEUT
AMSTERDAM ZANDVOORT

Telef. 33595 Oranjestraat 7 - Tel. 247
*IE AORE3S.

Voor Schoenwit - Kukirol
Eragros en Detail.

Genees- en Geiiotntidclelen ! !!

DINGEN VAN DIT EN DAT.

De plannen voor de Hervormde School.

Officieel zouden we het zoo kunnen noemen, is
thans bevestigd, dat er een Hervormde School zal
komen.

Waarom niet?
We kunnen het - voorstanders van Openbaar On-

derwijs als we zijn - net zoo goed vragen als:
„Waarom wel"?

't Is alleen een heel laat verschijnsel van een periode,
die op andere plaatsen reeds lang is uitgeziekt. Of
uitgeziekt is het echte woord niet, want ook op het
gebied van Bijzonder Onderwijs staan we nog slechts
aan de begin periode.

Schrik niet lezer.
Hoeveel staatsgeld er reeds door de schoolsplitsing-

onnut of tenminste onnoodig wordt uitgegeven, het is
slechts een begin van een periode, die staatskapitalen
verslinden zal.

We zijn nog slechts aan het begin van de splitsing-
ziekte. Zij zal steeds verder grijpen, zij zal voort-
woekeren, tierende op de bekende Hollandsche klein-
huisigheidszin, waardoor club naast club ontstaat, die
elk weer het aanzijn geven aan de clubjes en club-
betjes.

De atoomverdeeling van het „Eendracht Maakt
Macht". De bespotting van het „Je Maintendrai".

Want onmogelijk is er van een handhaven te spre-
ken waar het verval zich zoo demonstreert als op
onderwijsgebied.

Waar naast een school een schooltje verrijst, dat
na eenigen tijd van groei en bloei misschien, naast
een periode van belangstelling, zich haar kracht weer
ziet ontnemen door een ander paddestoelschooltje.

Wc willen soms denken, dat ernstige en edele mo-
tieven bij die schooltjesstichting in het spel zijn.

We willen aannemen, dat werkelijk godsdienstige
meeningsverschillen de aanleidende oorzaken zijn, die
zoo'n doorgevoerde splitsing noodzakelijk maken.

We willen daarbij niet denken aan het nu toch wel
algemeen bekende nadeel, dat deze splitserij aan het
onderwijs brengt.

Hooger zullen-we stellen de gewetenseisch, dat het
kind zal onderricht worden in het zuivere geloof der
vaderen.

Dit laatste slipt ons uit de pen, maar het is niet
juist. Meer is het geloof van den vader.

Soms ook dat niet.
Soms is de geschiedenis als getuigenis van het ge-

weten terug te brengen tot een broodjesverkooperij of
een schoensmeerleverantie.

Vergeef ons de bitterheid, die hier even ons woord
beïnvloed heeft

We komen niet onder het mom, we zijn voorstan-
ders van Openbaar Onderwijs en hopen dat te blijven
tot de laatste openbare school gesloten is.

De wettelijke gelijkstelling hebben we te aanvaarden.

Waar die wettelijke gelijkstelling als offer voor ver-
kregen werd met wiens medewerking, zullen we hier
niet verder uitspinnen.

Die gelijkstelling is wettig en wettelijk geregeld.
Die gelijkstelling is een feit.
Dat feit hebben we te aanvaarden als werkelijkheid,

hoe men ook als tegenstander er tegen gekant moge
zijn.

Maar als we ze eenmaal, wachtend voor de wets-
bepaling, hebben aanvaard, dan kunnen we ook een
consequente toepassing verlangen.

Neen, niet verlangen, maar eisenen.
Dan kunnen we eisenen, dat de „vrije school" ook

werkelijk vrij is en dat zij dient het streven van ieders
Godsdienstige overtuiging, hoe die overtuiging van
Godsdienst dan ook zou mogen zijn.

Ziedaar het standpunt van ons, voorstanders van
Openbaar Onderwijs.

Zoo min, als door een groot deel van de voorstan-
ders van Bijzonder Onderwijs aan de Openbare School
het alleen-recht toegekend werd, zoo min mag men
nu anderen dwingen tot ingaan tot een leering, die
niet strookt met de Godsdienstige overtuiging van hen,
die anders denken. •

Vraag ons niet, of we daarbij bedenken willen,
waartoe dat leiden moet.

Vraag dat aan hen, die het splitsingswerk zijn be-
gonnen, toen naast de Openbare School de eerste
steen gelegd werd voor een Bijzondere School.

Als men voorstander is van Openbaar Onderwijs,
kan het niet anders dan leed doen, dan pijn veroor-
zaken, als men ziet, hoe allerwegen school naast
school, schooltje naast schooltje verrijst.

Maar eenmaal het rechtsbeginsel van de wettigheid
aanvaard hebbende, kan het ook niet anders, of we
zijn voor de volle doorvoering daarvan.

Dan moet aan elke groep de volle gewetensvrijheid
gelaten worden, zich een school te kiezen, zelfs een
school te bouwen, wanneer geoordeeld wordt, dat die
gewetensvrijheid in geloof in gevaar is.

Nogmaals, vraag ons niet, waartoe dat leiden moet.
Vraag het hen, die met de uitvoering van ondoor-

dachte plannen begonnen zijn.
Want ondoordacht zijn de plannen zeker te noemen.

Nooit heeft men kunnen voorzien, dat de „vrije" school
deze vrijheid zou brengen.

We willen niet nogmaals de wordensgeschiedenis
op den voet volgen.

We willen alleen de aandacht vestigen op de ver-
schillende bepalingen, thans reeds in werking, die
nauwer en nauwer de nu nog oprichters van Bijzon-
dere Scholen in gaan sluiten.

Is dat de vrijheid dan?
Neen, dan moet die vrijheid ook, ten koste van wat,

worden doorgevoerd. Zoo niet, dan geschiedt er groo-
ter onrecht aan de geloofsvrijheid door het Bijzonder
Onderwijs, dan er ooit mogelijk geweest zou zijn van
de Openbare School. Hoeveel kwaads men ook —
soms zeker gegrond — daarvan ook heeft mogen zeggen.

Laten we even de Zandvoortsche toestanden nader
beschouwen.

(Wordt vervolgd).

Zandvoorfsche Vleeschhal

Het beste en concurreerendsfe adres voor
1ste kwaliteit

Rund-, Kalfs- en \7arkensvleesch.
Hooren en bezorgen zonder prijsverl)ooging.

ADVERTEEREN
DOET

ERKO N

Gevraagd
in klein gezin eene nette

Burgerdochter
voor dag en nacht. Zich
aan te melden bij Mevr.
ROTMAN, Koninginnew. 5.

GRATIS
behandelen wij voor U

belastingzaken.

Incasseeren wij voor U
achterstallige
vorderingen.

Geven wij U advies in
alle zakenaangelegen-

heden.

Bovenstaand wordt
strikt geheim en door
de Directie persoonlijk

behandeld.

Geen kosten vooruit,
alleen bij succes nader

overeen te komen
provisie.

Administratie-
kantoor

Kostverlorenstraat 61
Telefoon 246

ZANDVOORT.
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SCHIPPER'S
Luxe Broodbakker i j

„De Onderneming"
is nog steeds het besteadres voor:

Lekker Krentenbrood
van 40 en 25 et.

SUNMAID ROZIJNENBROOD
30 cent. Een ware delicatesse

op uw ontbijttafel.
Hallstraat 19 - Telef. 59
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